Oferta educațională 2016-2017
FILIERA TEHNOLOGICĂ (ZI)
•Profil SERVICII
•Turism și alimentație
•Profil TEHNIC
•Mecanică
•Profil TEHNIC
•Electric

•Profil TEHNIC
•Construcții, instalații și lucrări publice

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL
•Învățământ postliceal de masă
•Domeniul de pregătire - Mecanică
•Școală de maiștri
•Domeniul - Construcții, instalații și lucrări publice

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI
•Calificarea profesională - Dulgher-tâmplarparchetar
•Calificarea profesională - Electromecanic utilaje și
instalații comerciale, electrocasnice și din industria
aluimentară
•Calificarea profesională - Ospătar (chelner)
vânzător în unități de alimentație

ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL

Liceul Tehnologic Nr. 1 din Câmpulung
Moldovenesc este cea mai veche institutie de învățământ
din localitate. Istoria acestei
școli a început în urmă cu 142
de ani, când, la Cernăuți a luat
ființă „Înalt cezaro-crăiasca
şcoala profesională de stat” iar
după o serie de alte denumiri din toamna anului 2012 a primit
titulatura actuală.
Această instituție de învățământ cu o bogată istorie,
funcționează într-o frumoasă clădire cu o impresionantă
arhitectură tradițională.
De numele acestei instituții își leagă devenirea profesională
numeroase personalități ale municipiului Câmpulung
Moldovenesc. Pe băncile acesteia s-au format muncitori și
tehnicieni, adevărați profesioniști, iar din rândul lor s-au
remarcat arhitecți, ingineri constructori și profesori.
Trecutul glorios al Liceului Tehnologic Nr.1 a fost omagiat
prin festivitatea din anul 2013, când s-au sărbătorit „140 de ani
de învățământ tehnic bucovinean”.
Astăzi, se poate remarca faptul că școala noastră se ridică la
înălțimea valorii impuse de tradiție prin dotările moderne și,
mai presus, prin colectivul didactic foarte valoros. Elevii
pregătiți aici au obținut rezultate deosebite la olimpiade și
concursuri școlare, beneficiind de o bună pregătire profesională
recunoscută de cadre didactice din învățământul universitar. Pe
parcursul anilor de liceu se poate beneficia de burse școlare,
decontarea cheltuielilor de transport, de alte premii și
recompense.
În plus, la finalul celor patru ani de studiu, elevii beneficiază
de diplomă de tehnicieni în domeniile profesionale studiate,
care sunt recunoscute în întreaga Uniune Europeană.
Vă așteptăm să urmați cursurile
Liceului Tehnologic Nr. 1 pentru a
beneficia de toate avantajele!

Participăm
în
proiectul
de
Parteneriat Strategic
„CREATIVITY KNOWS
NO
BORDERS” în
calitate de partener
alături de școli din alte
noua țări.
Proiectul se va
desfașura în perioada
septembrie 2014 - august 2017 și va antrena în
activități educativ – creative de teatru, muzică, dans,
poezie, fotografie, film, elevi și reprezentanți ai
comunităților locale din Polonia, Portugalia,
Finlanda, Italia, Turcia, Belgia, Slovacia,
Lituania, Spania și România.
Proiectul este finanțat prin Programul Uniunii
Europene ERASMUS+ și permite efectuarea de
mobilitați a câte doi profesori și trei elevi, din liceul
nostru in fiecare țară parteneră.

